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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Rådhuset, Scheelegatan 7 måndag–fredag Box 8307 stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 104 20 Stockholm Webbplats 

08- 561 654 70 www.stockholmstingsratt.se 
 

OVPN Integritet AB genom Advokat Michael Lettius 

 

 
 
 

 
Parter: AB Svensk Filmindustri m.fl. ./. OVPN Integritet AB 
Målet gäller: informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen 
 

 
 
Ni bereds tillfälle att yttre er över bifogade handlingar senast den 7 augusti 2020. 
 

 
Kontakta oss gärna per e-post eller telefon 08-561 65 470 om ni har frågor. 
 
 
Maria Frank 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 42-43 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter


 
 

 

 

Yttrande i mål PMÖ 10204-20 

 

Som tidigare framförts och som anges i OVPNs yttrande innehar OVPN den aktuella ip-

adressen. 

 

OVPN anger att den aktuella ip-adressen är en IPv4-tjänst och enligt hänvisningen till OVPNs 

hemsida (fotnot 5 i OVPNs yttrande) anges att det innebär att endast ett specifikt abonnemang 

använder den aktuella ip-adressen och att den ip-adressen blir låst till det aktuella kontot och 

är kundens tills dess att tiden på tilläggstjänsten tar slut. Varje gång kunden ansluter till 

OVPN får den samma ip-adress.  

 

Närmare om hur VPN-tjänsten och den statiska IPv4-tjänsten fungerar och vilken information 

som bör finnas för att tjänsten ska fungera ändamålsenligt, framgår av bifogat PM, bilaga 12, 

som åberopas som bevisning. 

 

Även om det är så att lagring inte sker enligt lagen om elektronisk kommunikation har företag 

en skyldighet att spara fakturor och kunduppgifter både enligt bokföringslagen och av 

skatteskäl. Information bör även sparas för att kunna uppfylla konsumenttjänstlagens regler 

om t ex avhjälpande av fel. 

 

OVPN måste av ovan nämnda skäl inneha information om vem som köpt tjänsten, vilken 

tjänst som köps, vad tjänsten kostar och för hur lång tid tjänsten ska nyttjas. 

 

Som tidigare anförts ingår OVPN, genom att tillhandahålla den aktuella tjänsten i den grupp 

av aktörer som är skyldig att enligt 53 § c upphovsrättslagen lämna ut information oavsett om 

de definieras som en elektronisk kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts 

vid intrånget eller överträdelsen, 53 c§ andra stycket punkten 4 upphovsrättslagen samt enligt 
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53 c § andra stycket p 5 upphovsrättslagen, då de har identifierats av Obenetwork som de som 

tillhandahåller tjänsten.  

 

Mot den bakgrunden justeras yrkande till: 

 

1.1. Sökandena yrkar att Patent-och marknadsdomstolen (PMD) förelägger svaranden, 

vid vite om 100 000 kronor eller det belopp som PMD anser lämpligt, att ge de 

sökande information om abonnentuppgifter, alternativt samtliga uppgifter som de 

innehar om den kund som disponerade ip-adressen vid den aktuella tidpunkten 

däribland, namn och adress, fakturauppgifter samt uppgifter om hur länge tjänsten 

använts och hur mycket som har betalats för nyttjande av ip-adressen 185.157.162.73 

den 2 juni 2020 klockan 08:51:34 (svensk tid) som används av den illegala tjänsten 

Pirate Bay (bilaga 1) och som innehas av svaranden.  

 

För att rättighetshavarna ska kunna agera mot de intrång som begås av the Pirate Bay, är den 

efterfrågade informationen oerhört viktig och nödvändig för den fortsatta utredningen av 

intrången.  

 

Enligt författningskommentaren till 53 d § upphovsrättslagen bör det krävas att det rör sig om 

intrång av en viss omfattning för att ett informationsföreläggande ska meddelas avseende 

sådana uppgifter. Så anses i regel vara fallet om intrånget avser tillgängliggörande 

(uppladdning) av en film för allmänheten, exempelvis genom fildelning via internet, eftersom 

detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren (se prop. 2008/09:67 s. 264). 

Proportionalitetsbedömningen bör inte påverkas av att den misstänkte intrångsgöraren valt att 

nyttja en VPN-tjänst.  

 

När Pirate Bay väljer att försöka gömma sin verksamhet bakom en VPN-tjänst blir det svårare 

för rättighetshavarna att beivra intrången. Om det blir anledningen till att yrkandet inte vinner 

bifall, bör rättighetshavarna inte drabbas av att även få stå för motpartens rättegångskostnader. 

Vardera part bör istället stå sina egna rättegångskostnader, enligt 53 e § andra stycket 

upphovsrättslagen. 

 



 

För det fall att domstolen anser att rättighetshavarna ska ersätta OVPNs rättegångskostnader, 

ifrågasätts skäligheten i det yrkade beloppet. Då det troligen kommer att komma ytterligare 

skrivelse från OVPN, ber jag att få återkomma med belopp som anses skäligt.  

 

För det fall domstolen bifaller rättighetshavarnas yrkande och anser att den tappande parten 

skulle stå för motpartens rättegångskostnader uppgår rättighetshavarnas kostnader i nuläget 

till 22 000 kronor, motsvarande 10 timmars arbete. I så fall yrkas ersättning för dessa 

kostnader. 

 

OVPN anger att deras verksamhet används av seriösa aktörer, det ifrågasätts inte, dock 

noteras att OVPN marknadsför sin service för att kringgå geoblockering för att ge sina kunder 

tillgång till streamingtjänster som inte är tillgängliga, normalt på grund av att 

rättighetshavarna inte har rättigheter där, på hemsidan anges: 

 

 
 

Detta underminerar upphovsrätten och är till skada för rättighetshavare.  

 

Mölle den 30 juli 2020 

 

 

Sara Lindbäck 

 



PM angående vpn-tjänst 

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till 
exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen 
drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet 
mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och 
utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Rättighetsalliansen 
ingår i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor. 

Jag är anställd som utredare och mitt dagliga arbete innefattas av 
bevissäkring och tekniska utredningar i IT-miljö som vanligtvis överlämnas 
och prövas av rättsvårdande myndigheter. Jag har arbetat med denna typ 
av arbete sedan 1999 och är väl förtrogen med de höga krav som ställs på 
bevisinsamling och tekniska utredningar. Före 1999 arbetade jag som polis 
med bland annat internetrelaterad brottslighet. 

Ett virtuellt privat nätverk (vpn) gör det möjligt att koppla ihop två eller 
flera datorer på internet och få dem att fungera som om de är 
sammankopplade likt ett lokalt nätverk. För en utomstående användare 
syns bara den ip-adress som har delats ut av vpn-servern. 

I teknisk mening är vpn-servern i detta fall att betrakta som en knutpunkt. 
Oavsett vilket företag som tillhandahåller bredbandskapacitet så är vpn-
servern den centrala delen och också där det kan finnas tidsstämplar och 
uppgifter om uppkopplade användare. För att ansluta till den vpn-tjänst 
som OVPN tillhandahåller så krävs ett abonnemang. Vanligtvis erhålls ett 
användarnamn och ett lösenord som är knutet till användarnamnet. 
Denna information erhålls i regel i samband med betalning. OVPN anger 
på sin webbsida att man tillhandahåller olika former av abonnemang och 
priserna varierar beroende på hur långt avtalet sträcker sig. OVPN visar 
också att man tillhandahåller en rad olika betalningsmöjligheter samt i 
olika valutor. 

OVPN har rimligtvis information om kopplingen mellan den statiska ip-
adressen och kunduppgifter för att veta hur länge abonnemanget ska vara 
aktivt. 
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Exakt hur OVPNs betalningssystem fungerar framgår inte, men sannolikt 
är det ett system som aktiverar ett konto/abonnemang på vpn-servern i 
samband med att betalning har skett. Även om OVPNs vpn-server inte 
loggar trafikinformation om uppkopplade användare så finns det rimligen 
ett register med uppgifter om genomförda betalningar. 

 

Rättighetsalliansen 

Anders Nilsson 

 


